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PORÓWNANIE Z SYMULACJAMI RZECZYWISTYCH UZYSKÓW 

INSTALACJI PV TYPU ON-GRID O MOCY 2 kW 

Streszczenie. W ramach artykułu przeanalizowano wytwarzanie energii elektrycznej 

w rzeczywistym systemie fotowoltaicznym z mocą paneli fotowoltaicznych o mocy 

2 kW. Rozważana instalacja działa w sieci przez ponad dwa lata. Całkowity koszt 

stworzenia instalacji porównano z oszczędnościami prosumenckimi zużycia energii 

elektrycznej oraz aktualną i przyszłą sytuacją dotyczącą odbioru niewykorzystanej energii 

prosumenckiej przez dostawców energii elektrycznej. Korzyści z rzeczywistego systemu 

zostały porównane z symulatorem online. 
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A SIMILAR COMPARISON WITH SIMULATIONS ACTUAL PV ON-GRID 

INSTALLATIONS WITH A POWER OF 2 kW 

Summary: Within the framework of this article, electricity production in an actual 

photovoltaic system with photovoltaic panels power of  2 kW has been analyzed. The 

considered installation has been working on-grid for over two years. The overall cost of 

creating the installation has been compared to the prosumer savings of electricity 

consumption as well as to the current and future situation concerning the reception of 

unused prosumer power by electricity suppliers. The gains of the actual system have been 

compared to an online simulator. 
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1. WSTĘP  

Badana instalacja fotowoltaiczna została zabudowana w domu jednorodzinnym 

i przyłączona do sieci EE w październiku 2014 r. Sprzedawcą energii elektrycznej z urzędu 

dla właściciela inwestycji był i jest obecnie Tauron Polska Energia S.A. Przepisy 

obowiązujące w tamtym okresie, narzuciły sprzedawcy z urzędu zabudowanie, bezpłatnie dla 

właściciela inwestycji, licznika energii elektrycznej brutto i wymianę końcowego licznika 

energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy. Zabudowane liczniki energii są tak zwanymi 
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licznikami inteligentnymi i pozwalają m.in. na długoterminową analizę, zarówno 

produkowanej jak i zużywanej oraz odsprzedawanej energii elektrycznej przez rodzinę 

zamieszkującą dom. Rodzina korzystająca z instalacji PV nie prowadzi działalności 

gospodarczej w budynku i jest rodziną składającą się z dwóch osób dorosłych (obie pracujące 

w systemie dziennym) oraz dwójki dzieci w wieku szkolnym. Nie udało się zmienić nawyków 

zachowania i korzystania z energii elektrycznej przez domowników w najdogodniejszym dla 

produkcji czasie. Wykonana instalacja jest instalacją jednofazową. 

2. INSTALACJA PV  

Inwestorzy zdecydowali się na zabudowanie na domu instalacji PV typu on-grid. Praca 

na sieć związana jest wprawdzie tylko z częściowym zużywaniem produkowanej energii 

elektrycznej, co nie pozwala na podejście całkowicie prosumenckie, jednakże wykonana 

prawidłowo instalacja powinna nie generować dodatkowych kosztów i staje się po wykonaniu 

całkowicie bezobsługowa. [1], [2]. 

 

Rys.1. Konstrukcja dachowa pod instalację PV 

Fig.1. Roof construction for PV installation 

Dach budynku jest dachem płaskim. Konstrukcja (rys. 1) pozwoliła uzyskać kąt 

nachylenia paneli PV wynoszący 32 i azymut wynoszący -10. Na konstrukcji zabudowano 

8 paneli PV, polikrystalicznych, o mocy maksymalnej 250 W każdy. Panele zostały połączone 

szeregowo. W instalacji zastosowano jednofazowy falownik on-grid, o mocy znamionowej 

1,84 kW, STECA Coolcept 1800. Obniżenie mocy znamionowej falownika, w stosunku do 

mocy maksymalnej zastosowanych paneli PV (2 kW), jest celowe i zgodne ze sztuką 

inżynierską [1], [4]. 
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3. SYMULACJE  

Symulacje generacji energii elektrycznej uzyskiwanej w zabudowanej instalacji 

fotowoltaicznej PV zostały przeprowadzone online, w jednym z najpopularniejszych 

serwisów internetowych założonych w tym celu [2]. Korzystanie z serwisu dla małych 

instalacji jest całkowicie darmowe. Obsługa jest prosta i pozwala na dokładne umiejscowienie 

instalacji, zadanie kątów i azymutu zabudowy paneli PV. Wyniki przedstawiono na rys. 2. 

    

Rys.2. Wyniki uzyskane z symulacji [2] 

Fig.2. The results obtained from the simulation [2] 

Jak można zauważyć na rys. 2 przewidywany, symulacyjny uzysk brutto badanej 

instalacji wynosi 2140 kWh i jest zaledwie o 10 kWh rocznie niższy od uzyskiwanego 

w symulacjach, dla najbardziej optymalnego ustawienia paneli PV w tym położeniu 

geograficznym. 

4. UZYSKI RZECZYWISTE  

Badana instalacja fotowoltaiczna generuje nieprzerwanie energię elektryczną od ponad 

trzech lat. Pozwala to na pewną ocenę rzeczywistych uzysków, porównanie z uzyskami 

pokazywanymi w symulacjach i ocenę np. stopy zwrotu inwestycji. W tym celu konieczna 

jest stała rejestracja generowanej energii elektrycznej. Można tego dokonać na kilka 

sposobów, a jednym z nich jest analiza danych udostępnianych przez liczniki energii 

elektrycznej, zabudowane przez sprzedawcę z urzędu. 
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Rys.3. Strona www pozwalająca na analizę licznika energii brutto [3] 

Fig.3. Website allowing for gross energy meter analysis [3] 

Ponadto zastosowany w instalacji falownik również dokonuje rejestracji produkowanej 

energii elektrycznej. Wykonano długoterminową analizę różnicy wskazań obu liczników 

energii elektrycznej. Maksymalna różnica wskazań wynosi 0,82%, a średnia różnica wskazań 

to zaledwie 0,42%. Można uznać, że zarówno jedne jak i drugie wskazania są bardzo 

porównywalne i adekwatne do rzeczywistych. 

Najbardziej istotnym parametrem pomiarowym są roczne uzyski produkowanej energii 

elektrycznej. Wyniki te przedstawiono w Tabeli 1. 

 Tabela 1. 

Uzyskana energia elektryczna oraz błędy symulacji 

2015 2016 2017 

2225,6 kWh 2028,6 kWh 2020,6 kWh 

Błędy symulacji 

-3,8% 5,4% 5,9% 

5. LICZNIK ENERGII NETTO  

Licznik energii elektrycznej netto rejestruje zarówno energię zużywaną przez 

domowników jak i nie zużytą energię wygenerowaną w instalacji fotowoltaicznej, 

przekazywaną do sieci EE. 
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Rys.3. Wskazania licznika energii netto na przykładzie dnia 22.04.2018 [3] 

Fig.3. Displays of the net energy meter on the example of 2018.04.22 [3] 

Bardziej szczegółowa analiza uzysków badanej instalacji PV za rok 2016 przedstawia się 

następująco: 

 całkowita energia wykorzystana przez inwestorów: 4185,8 kWh, 

 energia wyprodukowana (brutto): 2020,6 kWh, 

 energia zużyta w sposób prosumencki: 857,9 kWh (42,5%), 

 energia odprowadzona do sieci EE (różnica): 1162,7 kWh (57,5%). 

Można zauważyć, że ponad połowa produkowanej w instalacji energii jest odprowadzana 

do sieci. W roku 2016 wprowadzono dla prosumentów poważną zmianę w rozliczeniach.  

Do właścicieli mikroinstalacji zostały wysłane aneksy umów, pozwalające na odzyskanie 

w ramach netmeteringu 80% nadprodukcji energii elektrycznej, wraz z opłatami dystry-

bucyjnymi, całkowicie eliminując możliwość sprzedaży energii elektrycznej. Warunkiem 

skorzystania z takiej regulacji jest m.in. brak pozyskania wsparcia finansowego z UE dla 

celów realizacji inwestycji. Dla badanej instalacji zmiana taka jest bardzo korzystna i jeżeli 

ustawodawca pozostawi taki stan prawny, pozwoli ona na znaczne skrócenie okresu zwrotu 

całej inwestycji. 

6. POSUMOWANIE  

Badana instalacja fotowoltaiczna była jedną z pierwszych mikroinstalacji prosumenckich 

typu on-grid w Polsce. Ocena rzeczywistych uzysków instalacji wykazała stosunkowo długi 

czas zwrotu inwestycji. Sytuację tą może poprawić kilka czynników. Do wewnętrznych 

można zaliczyć zmiany przyzwyczajeń i zachowań mieszkańców domu, w której została 

wykonana instalacja, tak aby zużycie własne produkowanej energii elektrycznej mogło być na 
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wyższym poziomie (obecnie poniżej 50%). Czynniki zewnętrzne pozwalające uatrakcyjnić 

tego typu inwestycje to wprowadzenie bilansowania międzyfazowego, dotacje samych 

inwestycji, preferencyjne taryfy dla sprzedawanej energii lub bilansowanie (nawet częściowe) 

energii zużywanej energią wyprodukowaną przekazywaną do sieci EE. Ostatni z czynników 

został już wprowadzony ustawą. Dodatkowym wnioskiem podsumowującym jest wysoka 

ocena skuteczności programów symulacyjnych, porównując ich wyniki z uzyskami 

rzeczywistymi. Błąd symulacji nie przekroczył 6%. 
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